
Hvorfor jeg er i lokaludvalget: 

Sheikh Mohammad Saleem bor i Tingbjerg og repræsenterer bestyrelsen Børnehuset Grostedet. Desuden 

aktiv i Copenhagen Cricket Club . 

”Jeg var bestyrelsesformand i Børnehuset Grostedet, hvor mine børn gik og fik i sidste øjeblik kendskab til, 

at lokaludvalget kunne være en vej til at få indflydelse i lokalpolitik. Jeg gik til nogle møder i Pilegården , 

besluttede at stille op og kom så ind i lokaludvalget. Jeg har ikke haft en enkelt sag eller et helt specielt 

område, som var det vigtigste for mig, mens jegvhar været med. Jeg har mest valgt at hjælpe andre ved at 

hjælpe med at søge støtte til forskellige lokalprojekter fra puljemidlerne. selvom jeg sidder selv i Børne- og 

Ungdomsområdet 1 har jeg stædig ikke søgt støtte til mine egne interesseområder i lokaludvalget. 

Den største og mest positive debat, jeg har deltaget i, har drejet sig om Energicenter Voldparken, der er et 

rigtig godt initiativ, som jeg støtter fuldt ud. Jeg er bl.a. aktiv i Copenhagen Cricket Club som formand og 

coach, vi får også noget ud af det projekt. Det forbinder beboerne i Brønshøj-Husum og Tingbjerg, og selv 

om Tingbjerg ikke længere er et decideret "udsat boligområde" har vi stadig problemer og i lokalerne i 

Energicenter Voldparken kan både voksne og børn fra Tingbjerg komme og bruge deres energi på en god 

måde og gå trætte hjem og sove. Man kan dyrke sport, men også dyrke sit netværk og tale med mange 

forskellige folk. Det er et sted med masser af energi og man kan lære noget hele tiden. 

Jeg kunne godt tænke mig at lokaludvalget fik mere indflydelse i Tingbjerg som sådan og at der måske 

kunne være lidt større gensidig interesse fra lokaludvalgets medlemmer fra Brønshøj-Husum så de også 

kom mere herud og besøgte os og var lidt mere talstærke til at møde frem, når der er arrangementer her. 

Vores område ser måske pænt ud, men det er lidt afskåret fra andre bydele, også fra øvrig Brønshøj. 

Lokaludvalget kan kun prale af at repræsentere Tingbjerg, hvis man også besøger Tingbjerg og kender 

bydelen. Man kan tale meget om de kriminelle i Tingbjerg, om hvor der nu har været sat ild til – men har 

man i lokaludvalget overhovedet talt med de kriminelle unge i Tingbjerg? Jeg ville meget gerne have, at der 

blev skabt nogle projekter, hvor også den slags unge mennesker kunne være med. 

Vi skal have en balance mellem Tingbjerg og Brønshøj-Husum, for det er der ikke nu. Jeg arbejder meget 

med cricketklubben Copenhagen Cricket Club, sidder i afdelingsbestyrelsen i FSB og i andre organisationer. 

Jeg hjælper gerne de unge, der kommer og vil spille cricket håndbold eller fodbold og jeg ser os i 

lokaludvalget som guider (LokalGuider). Når der kommer en stor flok personer eller en enkelt til os og gerne 

vil have, at der bliver gjort det ene eller andet skal vi være der for dem. De fleste i Tingbjerg er ikke vend til 

foreninger, selv om en del er med, vi er ikke gode til at lave skræddersyede ansøgninger, men det kommer. 

Og lokaludvalget skulle måske også selv i højere grad tage initiativet til at besøge nogle af vores foreninger 

og tale med folk i stedet for at vente på, at de skal komme til lokaludvalget. Jeg synes godt, man kunne 

åbne for den slags f.eks. igennem artikler i lokalaviserne. Der sidder mange mennesker med vigtige 

informationer i lokaludvalget og der er behov for , at deres viden og oplysninger bliver delt med andre 

borgere. Vi sidder alle 23 i lokaludvalget for at hjælpe andre. 

Til sommer Copenhagen Cricket Club igen skal spille på Brønshøj Boldklub, vi er i gang med forhandlinger 

med kommune, hvor vi skal etablere en kunststof cricket-pitch, tyve meter lang og tre meter bred, hvor der 

kan spilles cricket. Vi skal også have en Træningsanlægget består af flere kastegårde, hvor slag og kast kan 

øves. Vores cricket sport skal være en del af hele lokalområdet og vi har allerede spillere, der kommer helt 



fra Tingbjerg, Nørrebro, Holbæk og andre steder, på under to år har vi forskelig nationaliteter fra Danmark, 

Pakistan, Indien, Nepal, Holland, Afghanistan, Romanien og Lebanon. Om vinteren spiller vi indendørs i 

Energicenter Voldparken, men til sommeren skal vi starte udendørs. Vi er nogle af dem som også kunne 

have glæde af lokaludvalget, ligesom andre i området kunne have glæde af os. Hvis nogen spørger mig, 

hvad der er dansk så svarer jeg altid – ved du hvad, det er ikke Dannebrog og rødgrød med fløde! Det er 

foreninger, for sådan har det været i hundredvis af år i Danmark . Det er noget af det, jeg gerne vil give 

videre til de unge i Danmark – og specielt til de unge med indvandrerbaggrund. Det er bl.a. gennem 

foreninger man får de informationer, som kan hjælpe en selv videre. Jeg er her egentlig ikke bare for at 

spille cricket, men især for at gøre noget for de unge mennesker. Så de kan lave noget fornuftigt og dyrke 

sport i stedet for at lave ballade på gaderne.” 

 

Af: Lars Villemoes, journalist 
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